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• Erhvervsaktive under Corona-nedlukning

• Coronas indflydelse på pensionisters økonomi

• Regeringens sommerpakke

• Besøgsrestriktioner på plejehjem

• Manglende rengøring 

• Gratis mundbind

• Nyt fra de klemte og glemte

• Ældretelefonen

Årets politiske emner – et overblik

CORONARELATEREDE POLITISKE EMNER



ANDRE POLITISKE EMNER

• Kompensation til kommunerne for demografisk træk (og Corona)

• Udspil om ret til tidlig pension

• Nedsættelse af pensionskommission

• Omsorgssvigt på plejehjem

• Ældretopmøde

• New deal og kommunalvalg 2021

• National ensomhedsstrategi

• (Pensionistkortet)

• Finanslov 2021

• Corona, udvikling, vaccination



• Corona påvirkede stort set alle de emner, vi arbejder med politisk – lige fra plejehjem 

til seniorer på arbejdsmarkedet.

• På alle områder dukkede nye og ukendte problemstillinger op, som vi skulle tage 

stilling til og handle på.

• Aldrig før har vi fået så mange henvendelser fra medlemmer om politiske emner og 

Ældre Sagens politiske arbejde.

• Medlemmer havde brug for informationer og gjorde os opmærksomme på problemer.

• Dialogen med medlemmerne var vigtigt input til vores politiske arbejde.

• Rådgivning, medlemsservice

• Ældretelefonen

Corona påvirkede det politiske arbejde bredt



• Seniorer blev også ramt af hjemsendelser og opsigelser under Corona – men 
sandsynligvis ikke i højere grad end andre aldersgrupper.

• Selvstændige over folkepensionsalderen var i første omgang ikke omfattet af 
mulighed for kompensation for tabt omsætning. Vi kontaktede beskæftigelses-
ministeren, og det blev ændret.

• Nogle seniorer kom i risiko for at miste seniorpræmien pga. færre arbejdstimer, 
hvilket vi også gjorde opmærksom på. Blev løst (foreløbigt) ved at nedsætte 
timekravet. 

• Vi har opmærksomhed på, at seniorer ikke skubbes ud af arbejdsmarkedet på grund 
af midlertidig nedgang i dansk økonomi og beskæftigelse. Der er skal fortsat være 
plads til seniorer, der kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet.

Erhvervsaktive seniorer under Coronakrisen



• Pensionisters indkomster blev generelt ikke påvirket af Coronakrisen.

• Store kursfald i marts/april reducerede pensionsformuerne og skabte 

bekymring hos mange medlemmer.

• Vi lagde information på hjemmesiden om de ændrede kurser og betydningen 

for pensionerne på kort og længere sigt – og det kunne berolige mange.

• Siden da har kurserne rettet sig, og pensionsformuerne er samlet set tilbage 

på niveauet før Corona.

• Men en anledning til at gøre opmærksom på at tilpasse risikoprofilen til alder 

og ens økonomiske situation i øvrigt.

Pensionisters økonomi under Corona



• For at sætte gang i efterspørgslen kom regeringen med en sommerpakke med:

➢ 1.000 kr. til alle på overførselsindkomst, inkl. pensionister (skatte- og modregningsfri)

➢ Mulighed for udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge for alle lønmodtagere

• Ældre Sagen havde argumenteret for, at pensionisterne skulle med i 

sommerpakken (forslag om en ekstra ældrecheck).

• 1.000 kr. er et lille beløb – men til gengæld fik alle pensionister. 

• I sommerpakken blev der også afsat pulje til arrangementer og tilbud til ældre 

over 65 år (i alt 20 mio. kr. fordelt til fem organisationer, heraf 4 mio. kr. til Ældre 

Sagen).

Regeringens sommerpakke med beskeden 

Coronacheck til pensionister



Besøgsrestriktioner på plejehjem

• Der blev indført besøgsforbud på landets plejehjem i starten af Coronakrisen ved 
nedlukningen af samfundet i marts måned. 

• Lukningerne havde alvorlige konsekvenser for beboere og pårørende.

• Der var mange eksempler på, at kommunerne fortolkede og efterlevede 
retningslinjerne meget forskelligt. 

• Ældre Sagen har været aktiv i medierne samt i dialog med Sundhedsstyrelsen, 
ministeren og øvrige politikere for at kunne præge udformningen af retningslinjerne. 
Det var en lang og sej kamp!

• Besøgsforbuddet blev ophævet d. 2. juli, og det blev igen muligt at få besøg i deres 
plejebolig af ægtefælle, børn eller andre, der står dem nær. 

• Der er stadig mulighed for indførsel af besøgsrestriktioner ved lokale udbrud af 
COVID-19.



Andre Coronasager

• Nyt fra de klemte og de glemte

Et nyt samarbejde med Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen og 

Pårørende i Danmark. 

• Ældretelefonen

Ældre Sagen igangsatte i starten af nedlukningen ældretelefonen, hvor 

ensomme ældre kunne få tildelt en frivillig telefonven. 

• Gratis mundbind

Folkepensionister, der alene har deres folkepension og måske lidt atp, skal 

kunne få gratis mundbind.

• Manglende grundig rengøring

Mange kommuner (ca. halvdelen) lever ikke op til krav om grundig rengøring. 

God idé at følge op lokalt!



• Økonomiaftalen indeholdt kompensation til kommunerne for mer- og mindreudgifter
til håndtering af COVID-19.

• OG ekstra penge til kommunerne til at dække det demografiske træk (primært flere 
ældre). 

• Der er også varslet en velfærdslov, som skal sikre, at penge til velfærd følger med 
den demografiske udvikling. 

• Men pengene er ikke øremærkede til ældre – så vi risikerer, at pengene ”forsvinder” 
til andre ting.

• Ældre Sagens fokus:

➢ Pengene skal også gå til ældreområdet (ingen undskyldning for besparelser).

➢ Status quo er ikke godt nok - brug for genopretning af ældreplejen efter mange års udhuling.

Økonomiaftale med kommunerne: 

Kompensation for Coronaudgifter og demografisk træk



• Regeringen har foreslået ret til tidlig pension til dem, der har været længst tid 

på arbejdsmarkedet.

• 42, 43, 44 år på arbejdsmarkedet giver 1, 2 – 3 år tidligere folkepension 

• Ydelsen svarer til fuld folkepension for en enlig, og den nedsættes, når 

pensionsformuen overstiger 2 mio. kr.

• Forhandlingerne går nu i gang, og der venter et spændende politisk spil.

• For Ældre Sagen er det vigtigt at:

➢ Der fortsat er en god og værdig løsning for dem, der allerede er nedslidte (seniorpensionen).

➢ Modregningen i ydelsen ikke bliver for kraftig.

➢ Vi skal have et arbejdsmarked, som mange kan og vil være en del af i mange år. Fokus på 

arbejdsmiljø, fleksibilitet og muligheder for sporskifte.

Regeringens udspil om ret til tidlig pension



• Kommissionen for tilbagetrækning og nedslidning (pensionskommission) 

nedsættes med Jørn Neergaard som formand.

• Ifølge kommissoriet skal den bl.a. arbejde for:

➢ Forenkling af pensionssystemet for at give bedre incitamenter til at fortsætte med at arbejde 

(som opfølgning på Seniortænketankens arbejde)

➢ Undersøge negative incitamenter til pensionsopsparing (modregningsreglerne) og komme 

med forslag til løsninger

➢ Se på alternative modeller for levetidsindeksering af pensionsalder

• Arbejdet skal afsluttes senest 1. kvartal 2022.

• Det kan pege på forbedringer af pensionssystemet, dér hvor det halter, men 

også risiko for forslag, der giver forringelser for nogle grupper.

• Ældre Sagen vil (selvfølgelig) følge arbejdet og søge indflydelse.

Nedsættelse af pensionskommission 



Omsorgssvigt på plejehjem
(Else-sagen)

• I juli kom TV2-dokumentaren om forholdene på plejehjem frem i lyset.

• Den bekræfter, hvad Ældre Sagen længe har gjort opmærksom på: 

Uværdige forhold og behov for grundlæggende forandringer af 

ældreplejen.

• Ældre Sagen har modtaget mange beretninger om omsorgssvigt 

svarende til det, som dokumentaren viste.

• Ældre Sagen har haft kontakt til embedsmænd, politiske ordførere, 

sundheds- og ældreministeren samt statsministeren. 

• Sundheds- og ældreministeren har erkendt behov for forandringer og  

benyttede anledningen til at lancere det ældrepolitiske topmøde.



Ældretopmøde 2020

• Ældretopmøde i Ældre Sagen den 30. september – 1. oktober

• Afholdes sammen med FOA, KL og Sundheds- og Ældreministeriet 

• Sundheds- og ældreministeren har fulgt op på Ældre Sagens tidligere forslag 

om et topmøde. 

• Ældre Sagens ambition med topmødet er at få skabt rammerne for 

omfattende forandringer af ældreplejen.

• Det er eksperter, der deltager på konferencen.

• NB! Ældretopmødet er startskuddet på en længere proces, hvor aktørerne  

forpligter sig på det videre arbejde med omorganiseringen af ældreplejen. 



New Deal – kommunalvalg 2021

• De seneste års besparelser på ældreområdet har medvirket til et brud på 

samfundskontrakten mellem borger og stat. Det er ikke længere garanteret, 

at man bliver visiteret til den fornødne hjælp og får en værdig alderdom på 

trods af, at man gennem et helt arbejdsliv har ydet til samfundet. Der er 

behov for en ”New Deal” på området.

• Der skal findes nye løsninger på områder som finansiering, organisering, 

ansvarsfordeling, rekruttering mv.

• New Deal vil for Ældre Sagen blive et centralt element i den kommende 

kommunalvalgkamp.



National ensomhedsstrategi

• Der er brug for en national ensomhedsstrategi

• Ældre Sagen er sammen med FOA blevet bedt om stå i spidsen for et 

partnerskab, der skal undersøge, afdække og inspirere til initiativer til 

bekæmpelse af ensomhed hos svage ældre og skabe tryghed. Dette arbejde 

er det første skridt hen imod opstilling af en ny strategi for nedbringelse af 

ensomhed i Danmark. 



Effekten på BNP Effekten på Offentlig saldo

Senere tilbagetrækning giver stort bidrag til dansk økonomi

Effekten på arbejdsstyrken

Kilde: Beregninger foretaget af DREAM-gruppen for Ældre Sagen, primo 2019



Pensionistkortet

• I januar 2020 fremlagde sammenslutningen af trafikselskaber bud på 

en ny struktur for pensionistrabatter i den offentlige transport. 

Forslaget indeholdt en afskaffelse af pensionistkortet (i Østdanmark), 

mod at indføre en ensartet pensionistrabat på 40 % ved brug af 

rejsekort.

• Der var massive protester mod forslaget også fra Ældre Sagen. Og 

protesterne hjalp!

• Der er nu kommet et nyt forslag til ændret model, hvor kortet bevares 

(men der kommer prisstigning).



Finanslov 2021

• Regeringen er kommet med sit udspil til Finansloven for 2021: Trygt gennem krisen i 

fællesskab

• En Finanslov med fokus på de økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer 

afledt af covid-19

• Der er udmeldt en forhandlingsreserve på bare 1,5 mia. kr. 

• På ældreområdet er der afsat beskedne 200 mio. kr. årligt i 2 år til kompetenceløft 

og styrket opfølgning i ældreplejen. 

• Ældre Sagen: Helt utilstrækkeligt i lyset af de store udfordringer i ældreplejen, som 

bl.a. TV2’s dokumentar har vist.

…Fortsættes…………….



Finanslov 2021 - fortsat

• Ældre Sagens fokus ved de kommende forhandlinger: Der skal penge til 

genopbygningen af ældreplejen, som skydes i gang med ældretopmødet 

30.9 – 1.10. i Campus

• Pengene bør først øremærkes efter topmødet. Men vi har forslag på en 

række områder, bl.a.:

➢ Ansæt hygiejne- og omsorgsmedarbejdere på plejehjem

➢ Flere sundhedsfaglige kompetencer på plejehjemmene

➢ Mere omsorg i hjemmeplejen

➢ Organisering af plejepersonalet i mindre teams

➢ Pårørende – bedre vilkår og inddragelse


